
 

 
 

Møtedato: 27. november 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
2013/354/214   Jan Norum, 75 51 29 00   Bodø, 20.11.2013 
 

Styresak 130-2013 Ferieplanlegging i Helse Nord 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Akutte sykdommer ”tar ikke ferie” om sommeren. Det er derfor nødvendig å sikre en 
trygg og god øyeblikkelig hjelp tjeneste gjennom denne delen av året. Planlagt (elektiv) 
virksomhet kan og må reduseres gjennom sommeren for at våre ansatte skal kunne gis 
en velfortjent og tilfredsstillende ferieavvikling. Dette vil påvirke ventetid og kunne gi 
risiko for fristbrudd og utfordre kvaliteten i tjenesten.  
 
Innleie av vikarer gir en økt risiko i driften. Kunnskap om geografi, funksjonsfordeling, 
ansvarsfordeling, interne ressurser i sykehusene, rutiner, prosedyrer etc. kan være 
mangelfull blant vikarer. Oppsummeringen fra Nasjonalt kunnskapssenter for 
helsetjenesten ad. risiko for feil ved vikarbruk bekrefter dette og indikerer at vikarbruk 
bør begrenses der dette er mulig og hensiktsmessig.  
 
Tidligere års felles sommerdrift innen rehabilitering har vist at helseforetakene 
gjennom samarbeid kan avlaste hverandre og bedre feriedriften både for pasienter, 
pårørende og ansatte. Siste års sommerstenging av fødestuer og fødeavdeling på 
Helgeland har også vist at en sentralisering av tjenesten og en styrket følgetjeneste kan 
sikre en god sommerdrift innen fødselsomsorgen. Tilsvarende er også vist i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) gjennom stenging av aktivitet ved Narvik 
sykehus i forbindelse med oppgradering av operasjonsstuer. 
 
Disse erfaringer gir grunnlag for et mer utstrakt samarbeid og koordinering innad i 
helseforetakene og på tvers av helseforetakene. Dette for å sikre en feriedrift preget av 
gode pasientforløp og god pasientsikkerhet samtidig som ansatte gis en godt planlagt 
ferieavvikling. 
 
Handlingsalternativer med konsekvenser 
Den viktigste delen av sommerferieavviklingen i 2014 vil være i syv ukers perioden 30. 
juni (uke 27) til 17. august (uke 33).  De enkelte helseforetak har nå startet planlegging 
av feriedriften. De mest aktuelle områder for samarbeid på tvers av helseforetakene er 
innen følgende områder: 
 
Rehabilitering:

 

 Rehabiliteringsmedisinsk døgnenheten ved UNN holdt sommeren 2011 
og 2012 seks senger åpne gjennom sommerferieperioden. Det er uklart om dette har 
gitt besparelser (økte transportkostnader), men det har forenklet feriedriften for 
Nordlandssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF.   
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Det er også i år aktuelt å stenge rehabiliteringssenger og benytte tjenesten ved UNN i 
deler av sommerperioden. Dette bør koordineres, og fagsjefene gis et koordinerende 
ansvar. Perioden UNN drifter regionale senger bør vurderes forlenget, og alle øvrige HF 
bør ikke stenge sine senger samtidig. 
 
Fødselsomsorg:

 

 Helgelandssykehuset HFs gode erfaring ved å drifte kun én fødeavdeling 
(fødestuene i Mosjøen og Brønnøysund var stengt i henholdsvis åtte og fire uker) 
gjennom sommeren 2013 med alternerende lokalisasjon (Sandnessjøen og Mo i Rana), 
indikerer sterkt at dette bør videreføres. Dette er også et ønske fra ansatte. Erfaringene 
fra Helgelandssykehuset HF og UNN bør også benyttes i vurdering av sommerstenging 
av fødetilbudet ved Narvik og/eller Harstad i en periode av sommeren.  

Øyefaget:

 

 Helse Nord har et betydelig antall avtalespesialister som ivaretar pasientene. 
Det er to øyeavdelinger i landsdelen med vaktfunksjon. Disse er ved UNN Tromsø og 
Nordlandssykehuset Bodø. Det kan være aktuelt å vurdere en fremtidig koordinert vakt 
tjeneste mellom disse to avdelingene. Nordlandssykehuset vil gjøre en intern prosess 
for avklaring. 

Radiologi

  

: Sykehus/helseforetak som ikke har intervensjonsradiologi kan i vaktfunksjon 
betjenes med bildebeskrivelse på distanse fra andre avdelinger. Et eksempel er at leger 
på vakt i Nordlandssykehuset Bodø tolker bilder i Lofoten og Vesterålen på 
kveld/natt/helg.  Mangel på radiologer har vært utfordrende for flere av 
helseforetakene, og det har vært krevende å sikre tilgang gjennom innleie. Private 
røntgeninstitutt har gjennom avtaler avlastet helseforetakene. Det er en utfordring at 
de radiologiske avdelinger har ulike systemer, så lenge SECTRA-løsningen ikke er 
innført. Dette taler for at en samordnet sommeravvikling først bør planlegges fra 
sommeren 2015. 

Laboratorievirksomhet:

 

 Tilsendte prøver fra primærhelsetjenesten kan videresendes til 
annet laboratorium i eget helseforetak eller sentraliseres til Bodø/Tromsø. Sistnevnte 
forutsetter en adekvat transporttid som sikrer at prøver ikke blir for gamle for analyse, 
og at svartid med hensyn til analyseresultat er adekvat. Det vil også være viktig at 
rekvirent er kjent med at prøven er videresendt til annet laboratorium med et annet 
referanseområde (”normalverdi område”). Den krevende logistikk og informasjon som 
må sikres overfor rekvirenter samt risiko for feilforsendelser gjør at dette tiltaket 
vurderes lite aktuelt.  

Distriktspsykiatriske sentre (DPS):

 

 Helse Nord har 14 DPS med underliggende enheter. 
Gjennom de siste år har en stadig økende andel av aktiviteten i psykisk helsevern blitt 
overført til DPS (mål om 50-50 fordeling). Robustheten i de ulike enheter er varierende. 
Dette vil ytterligere utfordres gjennom ferieperioden. En reduksjon i antall enheter 
gjennom sommeren vil kunne styrke det tverrfaglige tilbudet til pasientene, men kunne 
ha negativ effekt på nærheten til tilbudet. Sistnevnte kan kompenseres gjennom 
koordinering mellom helseforetakene.  
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Et alternativ er å ikke stenge et helt DPS, men kun døgnavdelinger/enheter. Dette ble 
eksempelvis benyttet ved Helgelandssykehuset HF sommeren 2013 (alternerende 
sommerstenging av døgnavdelingene i Mosjøen og Mo i Rana). En alternerende 
nedstegning av døgntilbud i DPS påpekes også som den beste løsningen fra UNN. 
Nordlandssykehuset HF planlegger å stenge sengene i DPS Salten i fire uker og angir at 
det kan bli vurdert å stenge DPS Lofoten. Finnmarkssykehuset HF vurderer en 
koordinert stenging av tilbudet i Lakselv, Jansnes og Tana. 
 
Stråleterapi

 

. Lindrende stråleterapi gis ved Nordlandssykehuset Bodø og UNN Tromsø. 
Denne tjenesten er preget av få øyeblikkelig hjelp pasienter og stor grad av elektiv 
virksomhet. Denne vil kunne overføres til Tromsø i forbindelse med ferieavvikling. 
Enheten i Bodø har tidligere vært stengt i kortere tid i forbindelse med service på 
strålemaskin og ferieavvikling. En koordinert og planlagt stenging av enheten i Bodø i 
en periode av sommeren bør kunne gjennomføres gjennom et tett samarbeid mellom 
Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Ulempen vil være 
lengre pasientreiser i en kort periode.   

Øre-Nese-Hals

En eventuell sommerstenging av tjenestetilbud i Finnmarkssykehuset HF og 
Helgelandssykehuset HF gjennom at sommervikarer ikke leies inn må koordineres med 
aktiviteten i Bodø og Tromsø, og gjensidig informasjonsutveksling må sikres.  

 tjenester ytes i alle helseforetak. Tjenesten ytes også av avtalespesialister 
i regionen. De to største avdelingene i regionen er i Bodø og Tromsø. Pasientvolum og 
spesielt øyeblikkelig hjelp behovet synes for stort for et samarbeid knyttet til en 
koordinert vakttjeneste gjennom sommeren 2014 mellom disse to avdelingene.  

 
Stenging av sykehus.

 

 En sommerstenging av sykehus er krevende, da det medfører 
store endringer i sommerdriften. Det er kun aktuelt ved små sykehus, der avstanden til 
neste sykehus er kort. Særlig er nedstenging av indremedisinsk vaktberedskap 
krevende. Et alternativ til sommerstenging av sykehus er derfor reduksjon av 
vaktberedskap innen generell kirurgi og ortopedi. Et annet alternativ er stenging av 
vaktberedskap kveld/natt og i helgene og kun kir.pol/skadepoliklinikk på dagtid.  Tiden 
frem til sommeren 2014 gjør det ikke aktuelt å vurdere dette tiltaket for sommeren 
2014. 

Medbestemmelse 
Ferieplanlegging i Helse Nord sommeren 2014 vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte 
og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 25. november 2013. 
Drøftingsprotokollen vil bli ettersendt/lagt frem ved møtestart. 
 
Brukermedvirkning 
Saken er ikke realitetsbehandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, men 
det er gitt en kort generell informasjon i RBU-møte, den 13. november 2013, jf. RBU-sak 
72-2013/3 Orienteringssaker, informasjon fra RHF-ledelsen, første kulepunkt.  
 
  

Styremøte Helse Nord RHF  
27. november 2013 - sakspapirer

side 39



 

Vurdering og konklusjon 
Sommerferieavviklingen i Helse Nord er krevende. Innleie av ferievikarer med 
begrenset kunnskap om geografi, funksjonsfordeling, ansvarsfordeling, interne 
ressurser i sykehusene, rutiner, prosedyrer etc. er utfordrende i forhold til stadig 
økende kvalitetskrav. Dette er underbygget av data fra Nasjonalt kunnskapssenter for 
helsetjenesten. Med mål om ivaretakelse av god pasientsikkerhet har helseforetakene 
de siste år erfaring med at nedstenging av enheter og en koordinert overføring av 
ansvar til nabosykehus/helseforetak kan sikre gode pasientforløp også i en 
sommerdriftsperiode. Adm. direktør vil derfor foreslå at disse positive erfaringene 
utvides til også å omfatte nye fagområder. 
 
For sommeren 2014 anbefales følgende 
• Rehabilitering: Universitetssykehuset Nord-Norge HF drifter regionale senger 

gjennom sommeren, og detaljer avklares i dialog mellom helseforetakene.  
• Fødselsomsorg: Helgelandssykehuset HF planlegger en feriestenging etter modell av 

sommeren 2013.  Universitetssykehuset Nord-Norge HF vurderer en alternerende 
sommerstenging av fødeavdelingen i Harstad/Narvik. Avstander i Finnmark gjør det 
uhensiktsmessig å vurdere tilsvarende tiltak i Finnmarkssykehuset HF. 

• DPS: En koordinert og planlagt stenging av senger i DPS er aktuelt i alle helseforetak. 
Stenging av hele DPS er ikke aktuelt for alle helseforetakene, men vil bli vurdert i det 
enkelte helseforetak. 

• Stråleterapi; En sommerstenging av stråleterapitilbudet ved Nordlandssykehuset 
Bodø i en kortere periode bør vurderes gjennomført ved et tett samarbeid mellom 
aktuelle avdelinger i Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF. 

• ØNH-sykdommer: Ferieavvikling i Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset 
HF løses gjennom dialog/samarbeid med avtalespesialister og avdelingene i Bodø og 
Tromsø.  

 
Det forutsettes at alle endringer i driften gjennom sommeren planlegges og 
gjennomføres i tett dialog med de ansatte og deres tillitsvalgte og vernetjenesten samt 
brukerrepresentanter.  
 
En god kommunikasjonsplan er en viktig forutsetning for at alle interne og eksterne 
samarbeidspartnere er godt kjent med den endrede driften i perioden. Dette for å 
ivareta gode og trygge pasientforløp gjennom sommeren. 
 
For sommeren 2015 og senere år bør følgende forhold utredes og avklares.  
• Når nye felles løsninger innen radiologi (SECTRA) er på plass, bør et tettere 

samarbeid gjennom ferieavviklingen mellom helseforetakene utredes.  
• Et tettere samarbeid innen øye- og ØNH-sykdommer bør vurderes. Sistnevnte vil 

også være aktuelle tema i arbeidet med de respektive fagplanene.    
• Stenging av sykehus er krevende, og adm. direktør ønsker styrets vurderinger, før 

en eventuelt fremtidig utredning igangsettes. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til de skisserte planene for en koordinert 

sommerferiedrift mellom helseforetakene sommeren 2014.  
 
2. En eventuelt endret sommerdrift må skje gjennom tett dialog med de ansatte og 

deres tillitsvalgte og vernetjenesten samt brukerrepresentanter. Det må også 
utarbeides en god kommunikasjonsplan som sikrer informasjon til alle aktører i 
helsetjenesten og spesielt primærhelsetjenesten. 

 
3. Styret ber om å få lagt frem en styresak høsten 2014 som beskriver fremtidige 

muligheter for et styrket samarbeid mellom helseforetakene for ferieperioden 2015 
og senere år. 

 
 
Bodø, den 20. november 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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